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 A CATALUNYA MOBILIARI som un grup de professionals del 
sector del moble, i el nostre principal objectiu és la satisfacció del 
client, poder oferir el millor producte al millor preu. 
 Mitjançant el nostre gabinet de disseny, el qual està en cons-
tant creativitat, marquem pauta dins la moda i som grup líder al sec-
tor, amb els avantatges de fabricació exclusiva en diferents models. 
 Les nostres prioritats son la funcionalitat del producte, pro-
curant sempre la més gran satisfacció per part dels nostres clients. 
Estem en contacte permanent amb les tendències de decoració més 
importants en l’àmbit nacional i internacional, i la filosofia del grup, 
tot i ser a la vanguardia de la moda, és no perdre mai el contacte per-
sonal amb el nostre client. És per això que amb més de quaranta anys 
d’experiència CATALUNYA MOBILIARI som sinònim de qualitat, ser-
vei i serietat.
 La nostra marca ABITARE està present a les principals pobla-
cions de Catalunya, i una de les constants del grup és la importància 
en la comercialització del producte de proximitat, distribuint les mar-
ques nacionals mes importants. 
 El comerç ABITARE malgrat que estem en constant modernit-
zació, i gràcies a tots vostès, mantenim el nostre taranná: 
“som els de sempre , els de casa”.

els de casa, 
els de sempre

Catalunya
Mobiliari
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Composició Xaloc 02/1. Es pot fer a 310-325-340 cm.

Composició Xaloc 03/1. Es pot fer a 300-315-330 cm.

Taula centre Xaloc.
Amb rodes i elevable. 
Mides: 110x55 cm.

Taula menjador Xaloc.
Mides: 
>90-120x90 cm.
amb 1 extensió.
>130-150-170x90 cm. 
amb 1 ó 2 extensions.

Xaloc
Col·lecció

Tradició i 
modernitat

 Els colors naturals de fusta equilibren la tradició i moderni-
tat en un moble d’estil totalment contemporani. Un ampli tècnic per 
fer d’aquesta co.l.lecció el moble funcional que sempre has desitjat. 
T’ajudem a realitzar el teu somni.
Colors a disposició: arce, teka, roura amb nusos i noguera.
Colors detalls: gris clar i antracita.
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Mestral

Llebeig

Detall d’obertura 
panell articulat fins 90º.

 Els materials ecològics d’última generació 
i gran resistència fan de la teva llar un espai més 
confortable.
Són mobles que no precisen cap tipus de mante-
niment, fent més fàcil el dia a dia.
Aquests programes aporten disseny i qualitat fu-
sionats amb alta durabilitat i funcionalitat.
Es poden treballar tant amb potes com amb sò-
col i tenen gran varietat de colors i combinacions.

Qualitat i disseny

Moble TV  de 143-158-188 i 218 cm.

Taula de 110-120-130-140-150-180x90 cm.

Bufet de 143-158-188-218 i 248 cm.

Vitrina de 120 i 150 cm.

Moble TV 169-184-214-
229-244 i 274 cm. Amb 
porta de fusta o vidre.

Mòdul vitrina de 109-
124-139 i 154x172 cm. 
(4 cm. alt).

Bufet de 139-154-184-
214x86 cm. (2 cm. alt).



 Senzillesa de lí-
nies en aquesta col·lecció 
de xapa natural. Entre al-
tres xapes el Roure amb 
nusos, li aporta una classe 
i elegància que només te-
nen els mobles ben fets, i 
a les superfícies porta un 
tractament especial anti-
ratllades. Aquest progra-
ma també te’l podem fer 
amb diferents nogueres i 
laques. Tractament especial antiratllades.
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Garbi
Col·lecció

Composició Garbi 06/1 

Bufet de 200x104 (alt) x43 cm. fondo.
Taula de 140 i 160x90 cm. amb 
possibilitat de sobre porcelànic.

Módul TV de 180x40 (alt)x53 cm. fondo 
(pot ser de 140 i de 220 cm).

Bufet de 140x104x43 cm. 
amb frontal opcional 
porcelànic.

Composició Garbi 06/2

Composició Garbi 07/1 de 310 cm adaptable a diferents mides.

Ferm i 
senzill
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Llevant
Col·lecció

Gregal
Col·lecció

Composició Gregal 09/1 de 312 cm. (també pot ser de 282 cm. i 297 cm.)

Taula consola Gregal. Una taula que es transforma 
en diferents serveis. 90x51x77 cm.
(51-98-145-192-239 cm.)
Colors fusta natural, arena i blanc.

Composició Llevant 08/2. 
Diferents colors i adaptació a tots els espais.

Composició Llevant 08/1. 
Diferents colors i adaptació a tots els espais.
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Ponent
Col·lecció

Composició Ponent 11/2

Composició Ponent 10/1

 Per cada espai trobarem una solució. La millor com-
posició sempre serà la pensada per tú i pel teu espai.
 A les botigues ABITARE ho tenim clar, i t’oferim la 
possibilitat de poder veure en 3D el disseny de casa teva. 
No ho dubtis, és encert segur, és l’avantatge de treballar 
amb professionals.

Dissenyem casa teva 
comptant amb tú.
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Tramuntana
Col·lecció

Composició Tramuntana 12/1 de 200 cm.

Bufet Tramuntana 12/2 150 cm.

Composició Tramuntana 13/1 de 300 cm. 

Ref ecteix els teus desitjos i 
emocions en un moble

l

 Mobles moderns i pràctics a uns preus molt interessants, 
i tan fàcils d’adaptar i personalitzar, que no costarà res reflectir 
en el teu menjador els teus desitjos i emocions.



Anna Aina

Roser

Laia
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Abril IrisOna

Cadira Ics

Cadira Ele

Cadira Punt

Taula Uve

Taula 
Nordik Vidra

Taula 
Nordik Rectangular

Taula Ze

Tona

Vinyet

Taula 
Nordik Rodona

135x80 cm.

120x80 cm. 140x90 i 120x80 cm.

de 100 i de 80 cm.

120x80 extensible a 160 cm. 
Colors: blanc, cirerer, roure i wengué.
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Judit

Ester Txell Neus

Marc Carme Nuri Sara Mercè Eva

A les botigues ABITARE podràs trobar productes d’alta qualitat, 
treballem amb els fabricants més reconeguts del sector.

Prova d’això és l’assortiment de producte d’Altair, sempre 
fet a la carta pel que fa a acabats de fusta i teles, per tal de 

personalitzar les cadires al teu ambient.

Estem convençuts que en Funcional Mobiliario
trobaràs el model de cadira que s’adapta al teu habitatge.

Fabricades en Yecla (Murcia)

Personalització
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Era

Bruc París

Lola

Lion

Olga

Taula rodona extensible.
100-110-120-130-140-150-160 cm. de diàmetre.

(Extensió segons el diàmetre). La taula de 120 cm. 
porta 2 extensions de 40 cm. cadascuna.

Taula extensible de 120,140 i 160x90 (60 cm. 
d’extensió per les de 140 i 160).

Taules amb qualsevol xapa natural i qualsevol color per fer 
joc amb tots els mobles.
Destaquen els gruixos dels seus sobres i potes.
La fusta natural té sempre l’encant de ser una peça única, 
més que un moble, una joia.

Quina esculls?
Taules a diferents mides i amb una o dues extensions.

Sobre porcellànic, de fusta de melamina o de vidre. Escull el color que vulguis.

L’encant de la fusta



Cadaqués
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Begur

Sitges sofàs
Tú tries!!

Diferents teles, diferents mides i diferent 
modulació en cada model de sofàs.

Sofà racó amb terminal. Seients lliscants. 
Capçal graduable sistema Italià

Sofà racó terminal. 
Fàcilment desenfundable.

Sofà amb chaiselonge, 
seients lliscants.



Llançà

Palamós

Tossa
22 23

 A l’hora de triar un sofà s’ha de tenir en compte a part del 
confort i el disseny diferents aspectes. És molt important el xassís 
o estructura interna del sofà, els farcits, els cosits, i per últim la 
durabilitat la donarà també la tela que li posem. Als nostres esta-
bliments el teu interès és el nostre i t’assessorem perquè el nostre 
objectiu és la satisfacció del client.

Sofà amb chaiselonge seients 
lliscants, capçal graduable.

Sofà amb chaiselonge 
contenidor. Nou sistema de 

xassís amb seient lliscant. 
Capçal graduable. Es 

converteix en un gran llit.

Sofá amb chaiselonge. Seients lliscants 
i capçals regulables. Braç del sofà 

contenidor i seients 
amb viscoelàstica.

Objectiu: la satisfacció del client
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Calella

Salou

Garraf

Sofà amb chaiselonge. Seients lliscants. 
2 puf al braç. Braç amb contenidor.

Sofà amb chaiselonge amb contenidor i braç 
amb 2 puf. Seients lliscants i capçals regulables.

Sofà mecanisme relax amb motor. 
Chaiselonge amb contenidor i capçals regulables.
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Pineda

Premià

Cambrils

Sofà relax amb motor. Sofà de 3p, 2p i silló. 
Ideal per espais reduïts.

Sofà relax amb motor 
i chaiselonge llit articulat.

Sofà amb chaiselonge, 
seient lliscant i capçal reclinable.
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Arenys Vilassar La darrera 
tendència

 Sofàs amb potes alçats del terra, per-
met el pas dels robots de neteja, a la vegada 
que et dóna sensació d’amplitud a l’espai.

Sofà amb chaiselonge, 
seient lliscant i capçal reclinable.

Sofà amb chaisslonge i 
mecanisme relax amb motor.
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Cubelles

Cunit

Tens mascota?
Doncs et podem posar en qualsevol model les 
noves teles que és netegen només amb aigua, 
i estan tractades per no tenir enganxades al teixit.

Sofà amb chaiselonge, seients 
extraïbles i capçal reclinable.

Sofà amb chaiselonge 
i relax elèctric.
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Segur Calafell
Sofà amb chaiselonge. 

Seients extraïbles amb 5 cm de visco.
Sofà amb chaiselonge i mecanisme relax elèctric.
Chaiselonge amb contenidor. Pots estar totalment 
incorporat i tindre les cames estirades.



34 35

Vilanova

Disseny clàssic i modern alhora, 
d’exquisida elegància. Ampli 
programa amb diferents modulacions. 
Seients amb molles embossades i 
respatller super confortable amb ploma i 
fibra siliconada que t’envolta i t’abraça.

Elegància 
que t’abraça
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Masnou

Penedès

Montgat

Sofà relax amb chaiselonge. Ideal 
per ambients sobris i contemporanis.

Chaiselonge amb contenidor.

Butaca amb peu giratori, és un silló ergonòmic de gran confort 
i dinamisme visual. Una peça de gran personalitat.

Ampli programa amb diferents modulacions. A la 
foto sofà de 3pl. Amb 3 respatllers de 229 cm. El 
seu braç de dimensions reduïdes fa que els seus 

seients siguin al màxim d’aprofitables. Seients 
extraïbles amb part superior de viscoelàstica i fibra. 

Respatllers reclinables.
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Miró

Dalí

Gaudí

Picasso

Mai la paraula sofà 
llit ha gaudit de tota la 
seva magnitud com en 
els d’obertura italiana. 
Ofereixen tot el confort d’un 
gran sofà i també el descans 
del millor llit.
No has de treure coixins 
per obrir el llit, i pots triar 
diferents tipus de matalàs. 
Com qualsevol sofà et 
podem oferir diferents 
dissenys, mides i fins i tot fet 
amb conjunt chaiselonge.
En diferents mides de llit 
105, 120, 140, 160x90 cm.  
o be amb 2 llits 
de 80 cm.

Sofà llit molt petit amb llit de 140 cm: 
169x97 cm., obert 200 cm.

Còmode per seure, 
còmode per dormir
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butaques 
&relax

Sort

Seu

Viella
EsterriOliana

Des de el silló oreller o balancí de tota la 
vida al relax amb Power-life més sofisticats.

La tela que vulguis per coordinar.

Per qualsevol 
necessitat

Silló amb relax manual, 
motoritzat o elevador. 
Carregador d’USB de 

sèrie. 80x92 cm. Només 
precisa 8 cm. de 

separació de paret 
per poder estirar-se 

totalment.

Model de reduïdes dimensions 
per poder traslladar-lo per tota la 
casa. Amb 1 o dos motors i rodes 
opcionals. 68 cm. (ampla)x93 cm.

Silló oreller tradicional amb relax manual. 
82 cm. (ampla)x80 cm.

Silló amb balancí o fixe 
70 d’ample. Si precises tens el 
puf a joc. El balanci 
67 cm. de fons i 
el fixe 65 cm.
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dormitoris

Muga

Olot

Banyoles

Espais íntims i personals
 L’habitació més intima i alhora més relaxant de la nostra casa és, sens 
dubte, el dormitori principal. I és en aquesta habitació on passem més hores 
amb la nostra parella, sigui dormint o veient una pel·lícula o simplement per 
desconnectar de la resta del món i passar una estona llegint o descansant. En 
definitiva, és una habitació especial i s’ha de prestar atenció a la seva decoració

Disseny oreller amb relax manual o amb 
motor. Elevador amb 1 o dos motors. Seient i 
respatller desenfundable. 75x85 cm. de fondo

Disseny modern i super confortable. 
Relax amb motor i elevador amb 
un o dos motors. Seient amb 
molla embossada, respatller i braç 
desenfundable. Opció de bateria amb 
carregador, massatge, i llum de led amb 
carregador d’USB.
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Foix

Gaià

L’elegància de sempre unida a noves formes.
Dormitoris de xapa natural amb diferents fustes i colors de laca.
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Besòs Llobregat

Francolí

Làmpara LED / 
Carregador USB. 

Làmpara LED flexible 
amb interruptor tàctil.

Carregador doble USB 
integrat a capçal. 

Formes originals en 
diferents colors. La mida 
de llit que precisis.

Petits detalls que et fan la vida més fàcil.
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Segre

Tordera

AnoiaLlits a totes les mides i armaris 
a joc totalment ajustats
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Ter

Fluvià

Diferents tendències 
de decoració

 Una de les tendències de decoració actual 
és la que ens apropa a la naturalesa. Els tons de la 
terra, colors clars i naturals seran els protagonistes 
de les nostres parets. Blanc trencat combinat amb 
canyella, torrats combinats amb mobles de fusta 
natural. En general, es tracta de buscar tons suaus 
i càlids que aconsegueixin una ambient relaxant al 
dormitori.

 Si prefereixes els ambients avantguar-
distes, t’aconsellem que triïs mobles de línies 
senzilles i pures. Per donar-li un aire més mi-
nimalista pots utilitzar com a color de base el 
blanc combinat amb gris, tant en les parets 
com als mobles. Els mobles amb lacats brillants 
i clars potenciaran la lluminositat del teu dor-
mitori de matrimoni i aconseguiran un ambient 
molt modern i actual. Pots utilitzar tocs de co-
lor en contrast (vermells, morats, turqueses…) 
a la roba de llit i en els objectes decoratius per 
trencar la monotonia.
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Cardener
Garona

 Els llits i capçals entapissats t’ofereixen un ambient de confort i personalitza-
ció pròpia del tèxtil. Sigues tan atrevit com vulguis, el resultat serà sempre favorable 
si el mobiliari està en consonància. Amb el tèxtil pots treballar les dues tendències 
que hem mencionat, i crear tant ambients càlids i naturals com ambients mes avant-
guardistes o sofisticats.

El capçal entapissat 
en la tendència escollida
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Organitza’t i gaudeix de més temps lliure.
Gaudeix de l’ordre
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Armari 
57/1

Armari 
57/5

Armari 
57/2

Armari 
57/6

Armari 
57/3

Armari 
57/7

Armari 
57/4

Armari 56/2 portes 
frontisses. Mides, 
colors i tiradors a escollir.

Armari 56/1

Armari 
57/8

Interiors i exteriors 
totalment personalitzats.

Perquè tu 
ets diferent, 

el teu armari 
també...
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Montjuïc
Col·lecció

Composició Montjuïc 59/1Dissenyem mons màgics
 El món dels nens és un món que es transforma contínuament, a mesura que el nen-a creix les seves neces-
sitats van canviant, i és per això que el dormitori ha de tindre una pluralitat de funcions: sala de jocs, d’estudi, de 
conversa amb els amics, guarida dels tresors.... i evidentment de dormir. Normalment l’estança que es dedica a 
dormitori per els més petits acostuma a ser de mides reduïda, i hem de tindre en compte totes les necessitats que 
mencionàvem.
 A les botigues Abitare treballem els programes més amplis i nous que ens permeten dissenyar aquest lloc 
màgic que és l’habitació del teu fill.

Composició Montjuïc 58/1
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Montclar
Col·lecció

Composició Montclar 60/1

Composició Montclar 61/1

Espais transformables
 Disposem d’una àmplia gamma de tonalitats per crear dormitoris 
totalment personalitzats, alegres i divertits o més seriosos segons la com-
binació escollida. De totes maneres els colors de les parets, la part tèxtil i 
decorativa que pot ser més canviant és el que en gran part ens ajudarà a 
anar adaptant l’habitació a les diferents etapes i edats.
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Composició Montclar 62/1 Composició Montclar 63/1
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Composició Montclar 64/1

Composició Montclar 65/1

Composició Montclar 64/2 Composició Montclar 65/2

Composició Montclar 64/3
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Montardo
Col·lecció

Composició Montardo 66/1

Composició Montardo 67/1

Composició Montardo 66/2 Composició Montardo 67/2



68 69

baby
Col·lecció

Composició Baby 68/1

Composició Baby 69/1

Composició Baby 69/2

Mobles per creixer
Disseny adaptat a la vida real, cuidant tots els detalls. 

Mobles originals i únics.
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Cuida’t 
treballant

Disseny i salut.
Tant a la llar com a la feina 
és important que el lloc de 
treball sigui còmode i seré. 

Si has d’estar estudiant o 
treballant molt temps segut 

davant de l’ordinador, la 
teva esquena agrairà una 

bona cadira que puguis 
ajustar-te a les teves mides. Zeta

Beta Gamma

Kappa

Epsilón

Sigma
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descans
 Triar el conjunt de descans pot ser una decisió difícil si no et poses en 
mans d’un bon professional.
 El matalàs és una caixa tancada, i si no tens la plena confiança en 
l’establiment que l’adquireixes no saps el que pots portar-te a casa. Avui en dia 
el màrqueting fa que t’ofereixin matalassos que prometen unes característiques 
fantàstiques per la teva salut i en realitat no gaudeixin de cap certificació i al 
contrari, puguin ser materials tractats químicament que amb l’escalfor del teu 
cos desprenguin tòxics que inhalaràs durant un llarg període de temps, i poden 
perjudicar la teva salut.
 Per això els establiments de confiança de tota la vida són els millors con-
sellers.
 Factors com el pes, l’alçada, patologies, forma de dormir, temperatura del 
lloc poden ser factors decisius.
 El que és veritat és que un bon matalàs et millora la qualitat de vida.
 Per començar un bon matalàs ha de repartir el pes del cos de manera 
adequada, la columna ha de quedar alineada correctament.
Anys enrera es creia que un matalàs dur era sinònim de qualitat. El tou o dur és 
més el gust personal, i la fermesa és el més important.

Quin matalàs trio?

INCORRECTE CORRECTE

Una cadira per cada espai

Omega

Alfa
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Montecarlo

Empire

Visco Adapt

 Tradicionalment parlar de mo-
lles era parlar de molles indepen-
dents o de fil continuo, actualment 
les molles han evolucionat i parlem 
de molla embossada.
 Les molles embossades són 
molles que treballen de forma uni-
tària, proporcionant una indepen-
dència de moviment en el cas de 
llits dobles.
 El matalàs de molles gaudeix 
d’una bona ventilació, i proporcio-
na una base molt adaptable a la 
pressió de cada part del cos.
 Dintre de la molla embossada, 
segons la quantitat de molles tin-
dran més o menys adaptabilitat, i 
el diàmetre del fil de la molla tam-
bé influeix amb l’elasticitat.
 Si un matalàs porta més de 
1000 molles ja parlarem de mi-
cro molla, i si porta una petita capa 
de molla addicional més petita 
d’alçada serà molla nano.

 Actualment és un matalàs 
que té poca comercialització, 
potser perquè anys enrera es 
van fer barbaritats amb el làtex.  
 El làtex natural és un material 
que prové del arbre del cautxú i que 
ben treballat te un magnific ús i re-
sultat. Està indicat sobretot per llits 
articulats donada la seva elasticitat 
i flexibilitat. També és ideal per 
persones amb al·lèrgies i asma.
 Quan parlem de làtex sin-
tètic és provinent del petroli i 
s’ha d’estar al cas que amb un per-
centatge de làtex natural es pot 
etiquetar com a làtex natural i por-
tar una part important de sintètic.

 Són matalassos amb nu-
clis d’despumacions de diferents 
densitats, i les diferents capes amb 
viscoelàstica, visco gel, visco soja, 
viscografeno, super foam, super 
soft, llanes cotó, etc....
 En funció dels gruixos, els ma-
terials utilitzats i les fundes o en-
conxats superiors tindran unes ca-
racterístiques de confort i de preus 
diferents.
 Fins i tot tenim matalassos 
amb molles fetes de visco soja.
 Quan el matalàs ha d’anar amb 
llit articulat és convenient que el nu-
cli sigui perfilat per poder adaptar-
se al moviment del llit.
 En aquests matalassos és im-
portant les càmeres d’aire per una 
òptima ventilació i transpiració. 
Són adequats per persones que 
han de fer molta estada al llit, pro-
blemes circulatoris, fibromiàlgies 
(sempre en funció del gruix i quali-
tat de la visco) donat a la seva sen-
sació d’ingravidesa.

 Aprofitant totes els avantat-
ges de la molla i de la viscoelàstica, 
en lloc de nucli d’despumacions te-
nen nucli de molla ensacada i les 
capes superiors amb materials 
com la viscoelàstica i tots els seus 
derivats, proporcionant confort 
al màxim, fermesa a la base, bona 
ventilació, i la independència de 
moviments en els llits dobles.

Tipus de matalassos
Actualment, els tipus més importants de matalassos podem dir que son:

MATALASSOS DE MOLLES 
(EMBOSSADES)

MATALASSOS 
DE VISCOELÀSTICA

MATALASSOS 
DE LÀTEX

MATALASSOS 
HÍBRIDS

Ergofarma

Nucli perfilar per permetre 
que es pogui articular.



Canapé 
Contain

Somier 
Traves

Tapiabitare

Articulat 
Adapt

Ergosomier
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Barcelona Tarragona

Consells
És important acompanyar el matalàs de la base més adequada, tant per l’òptim descans com per la durabilitat 
del matalàs. 

Posat en mans dels nostres professionals i t’assegurem el millor conjunt per a tu.

 5 Consells per la millor utilització i durada del teu matalàs:

 • Els fabricants aconsellen canviar el matalàs cada 10 anys.
 • Protegeix el matalàs amb una funda que puguis rentar amb facilitat, i aspira el matalàs un cop al mes.
 • Ventila el dormitori cada dia i espera a ventilar el llit abans de fer-lo.
 • Dóna el tomb al matalàs cada mig any, si només té una cara, gira’l de cap a peus.
 • Canvia sovint els llençols per evitar la formació d’àcars, sobretot si ets al·lèrgic a aquests.

Una base per 
cada matalàs i 
un matalàs per 
cada base

L’únic canapè amb llits articulats. 
Diferents mides de llit

Canapè sabater amb pràctic accés frontal. 
Diferents mides de llit.
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Galán. Galán.

Tauleta de centre cristall. 
110x60x44 cm.

Tauleta de centre.
100x50x46 cm.

Tauleta de centre elevable.
100x50x46 cm.

Sabater. 
79x33x120 cm.

Mirall amb joier.
41x160x36 cm.

Estantería.
110x28x140 cm.

Tauletes niu cristall.
42x42x42/36x36x39/30x30x36 cm.Taburet.

45.4x50,5x87/108 cm.

Perxer.
30x174x25,5 cm.

Tauleta de centre elevable.
100x50x43 cm.

Tauleta de centre elevable.
110x60x40 cm.

Tauleta de centre cristall.
120x70x40/75 cm.

Fred Rock

Ginger Doris

Paul

Nicolas

Audrey

Ava Marilyn

Jack

Maurice Robert

Jane

Grace
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www.mueblesabitare.com

Ara compra 
ONLINE a la nostra 
web els articles de 
MOBLE KIT

www.mueblesabitare.com

MOBLE KIT. 
Recull i munta-ho tú mateix/a.
Preus a la web.
Pots comprar on-line aCascais

Évora

Porto

Estoril

Oslo

Pisa

Roma

París

Lisboa

Xinfonier 43x39,5x84,5 cm.

Calaixera 80x39,5x77,3 cm.

Tauleta 43x39,7x52,7 cm.

Escriptori 120x55x77,5 cm.

Moble TV 140x39,5x48 cm.

Vitrina 40x29,3x163,5 cm.

Bufet 140x39,5x78,5 cm.

Prestatgería 65x39x188 cm.

Capçal 156x109x9 cm.

NordikCol·lecció
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Sergio

Leo

Liv

Mateo

Paola

Berlín

Berlín

Columbia

Helga

Trinity

Columbia
Marsella

Berlín

Taula centre rodes 
126x63x46 cm.

Taula centre rodes 
120x59,5x45 cm.

Consola 100x490x80 cm.

Prestatgería 55,4x43x200 cm.
Moble TV 159,2x44x50 cm.

Prestatgería amb escala 
165x73x210 cm.

Taula centre 110x60x40 cm.

Sofà Chester.

Butaca.

Cadira metàl·lica.

Butaca.

Taula centre 110x60x40 cm.

Taula menjador 
150x90x75 cm.

Cadira.
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    Si abans de venir prens mides de la estança que vulguis moblar, podrem projectar i pressupos-
tar-te el que t’agradi. Per prendre adequadament les mides has de tenir en compte:
1> Situar portes, finestres, radiadors, columnes, punts de llum e interruptors.  
2> Pren les mides de els elements indicats al punt 1 i situa les distancies a cada eix de l’habitació.  
3> Pren l’alçada de terra a sostre i de terra a començament de finestra.

Pren 
les teves 
mides

Tus 
compras
más
fáciles

Notes: Abitare es reserva el dret de fer els canvis necessaris en benefici del producte final i del client. El contingut d’aquest catàleg està protegit íntegrament per drets d’autor i copyright. 
Se’n prohibeix terminantment la reproducció total o parcial de les imatges, textos, il·lustracions i conceptes gràfics sense l’autorització expressa. L’empresa es reserva el dret de modificar o 

anul·lar les condicions de les promocions presents en aquest catàleg. * Transport i muntatge: consultar per a comandes inferiors a 300€ i/o lliuraments fora de població.


